
Ordfører og medlemmer av Formannskapet og Planutvalget. 
 
Takk for muligheten til å fremme saken om hvorfor det er god politikk å gi 
Kirkerudbakken mulighet til å ta bruk det over 25 dekar store arealet som i 
Kommunedelplanen for Tanumplatået og Hornimarka ble regulert til 
idrettsformål.  
 
Håpet med dette fremlegget er å få en positiv respons fra dere, og senere 
beslutning om at grunneier får mulighet til å søke om å utvikle 5-6 små 
eneboligtomter i et område som er NLF. Dette kan synes kontroversielt, men det 
er ikke det når man veier fordeler og ulemper mellom naturvern og allmenn 
nyttig formål mot hverandre. 
 
For å få til det må dere velge å se de samfunnsmessige interessene større enn 
ulempen ved å bryte med Arealstrategien som søker å styre boligutbyggingen 
mot fortetting i utvalgte områder og begrense fortetting i resten av kommunen. 
 
I innstillingen fra Rådmannen er det skrevet en ROS analyse, som påviselig er 
mangelfull, og i beste fall fremviser unøyaktigheter. Analysen har klart behov 
for ytterligere informasjon for å gi politikerne et reelt grunnlag til å fatte et 
vedtak som saken fortjener. ROS analysen har dog kun ett punkt farget RØDT 
der den beskriver at Veifar mellom Tanum og Haug gård er i denne planen 
båndlagt etter lov om kulturminner. Adkomst er tenkt å bli via denne 
veien og antas å medføre behov for opparbeidelse av denne. 
Kulturminnet Rådmannen viser til var en vei som gjennom utbyggingen av Åses 
vei i 1989 ble lagt under asfalt og grus, og tilrettelagt med full infrastruktur for 
vann/kloakk og strøm. Dette tiltaket er også nøytralt i forhold til stiene som er 
registrert i kulturkartverket. De øvrige punktene, som er av mindre kritisk valør, 
har vi kommentert i høringsnotat tilført med kunnskap og fakta, fremfor mene 
og synse. Det er det opp til dere politikere å gjøre.  
 
Arealstrategien er overordnet, og passer av den grunn ikke i alle sammenhenger. 
Denne saken er et slikt unntak, fordi den kan være et klassisk eksempel på hvor 
Grønt Partnerskap vil fungere for alle parter og er i allmennhetens interesse: 
 
For Bærum kommune: 

• Kommunedelplanens formål: Idrettsanlegg som formål vil bli iverksatt 
• Bidrar til økt tilgjengelighet for utendørsaktivitet for lavterskeltilbud. 

Særlig vinterstid, men også i sommerhalvåret som tur og sykkeltrasé for 
terrengsyklister (i samarbeid med Bærum og Omegn Cykelklubb). 

• Med tanke på alle de 1000 vis av nye beboere som flytter til nye boliger 
på Vøyenenga, Franzefoss, Hamang og i Sandvika er det viktig å 



tilrettelegge for gode nærmiljøanlegg. Bussforbindelse fra alle disse 
områdene innen < 7 minutter. 

• Tilrettelegging for aktivitet for barn og ungdom skal vektlegges særskilt 
og ha rang i saker med interessekonflikter. Dette er et slikt tilfelle. 
Kirkerudbakken lager vinter, når det er grønt overalt. 

• Den bestemmelsen benyttet Kommunen i forbindelse med søknad om 
utvidelse av barnebakken, og har blitt svært populær. 

• Tiltaket kan gjennomføres med intern transport i Kirkerudbakken, fordi vi 
har valgt å beholde anleggsveien en sesong til for å åpne opp for denne 
muligheten. Etter 2018 vil det ikke lenger være mulig uten å belaste 
nærmiljøene. Det har vi fått avslag på fra Vei og Trafikk 

• Det er fremdeles store masseprosjekter i kommunen som vil dra nytte av 
kort transport for deponering – samfunnsøkonomisk og klimaklokt. 
 

For Kirkerudbakken: 
• Kan terrengtilpasse ca. 25 dekar i bakken som i dag ikke kan brukes pga. 

ujevnheter og grov natur. 
• Kan bygge 400 meter ny trasé for utøvere med lav/middels ferdighet.  
• Skape større fleksibilitet og bredde i tilbudet. 
• Gjør bakken mer attraktiv i forhold til Tryvann Vinterpark, Drammen og 

Kongsberg, som igjen vil skape mindre transport – klimaklokt. 
 

For Grunneier 
• På grunn av terrengets bratte helningsforhold og lille størrelse er ikke 

arealet lønnsomt eller praktisk drivverdig. Det ligger brakk i dag. 
• Kan utvikle 5-6 boligtomter + veiareal. Dette vil gi noe økonomisk 

kompensasjon for å gi opp et stort areal, ca. 25 dekar, til offentlig bruk. 
• Området ligger tilbaketrukket i forhold til øvrig bebyggelse og terrenget 

legger til rette for gode boliger, på relativt flatt terreng, med gode 
solforhold, og svært lite synlig for omkringliggende boliger pga. 
utsiktsorienteringen av disse, og er heller ikke provoserende på åsprofiler 
ol.  

• Infrastruktur som skoler, handel og buss, innenfor kommunal norm 
 

Vi ber representantene beslutte at det ca. 10 mål lille område, som er presentert i 
dokumentasjon til, og befart av Planutvalget, vil omgjøres fra LNF til 
boligutbygging. I uttrykk vil både det resterende LNF området og det som blir 
gjort om til en smal opparbeidet skogsløype opprettholde funksjonen som buffer 
og kantprofil til Tanumplatået. Grønt traséen, som Tanum Vel er den sterke 
beskytter for, blir ikke kompromittert. 
 
Takk for oppmerksomheten. 


